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2. LENTES TEÓRICAS DOS 
ESTUDOS SOBRE O SISTEMA 
DE REPRESENTAÇÃO 
POLÍTICA BRASILEIRO

Maria do Socorro Sousa Braga1

Bruno Wilhelm Speck2

Introdução 

Diante do revigoramento da democracia partidária em nosso 
meio nas últimas quatro décadas assistimos a um renovado interesse 
pelo estudo do sistema de representação política, cujos atores políti-
cos e instituições vêm sendo objetos de amplas agendas de pesquisas. 

1 Pós-doutora pelo Latin American Centre, Universidade de Oxford (2009), Doutora e mestre em 
Ciência Política pela Universidade de São Paulo. É professora associada da Universidade Federal de 
São Carlos. Concentra suas pesquisas nos seguintes temas: partidos políticos, eleições, representação 
política e comportamento eleitoral. É coordenadora do Núcleo de Estudo dos Partidos Políticos 
Latino-Americanos (NEPPLA) da UFSCar. É uma das coordenadoras da Área Temática Eleições 
e Representação Política, da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP). Publicou o livro 
O processo partidário-eleitoral brasileiro: padrões de competição política 1982-2002. São Paulo: 
Humanitas/Fapesp, 2006 e, em parceria com Kinzo, Maria D’Alva, Eleitores e representação 
partidária no Brasil. São Paulo. Humanitas/CNPq, 2007. Redigiu vários capítulos de livros, além de 
artigos para periódicos nacionais e internacionais da área.

2 Livre Docente pela Universidade de São Paulo (2018), Doutor pela Universidade de Freiburg, 
Alemanha (1995). Professor Associado do Departamento de Ciência Política da Universidade de 
São Paulo (desde 2014). Foi professor de ciência política na Universidade Estadual de Campinas 
(1995 a 2013) e Assessor da organização não governamental Transparency International (2003 a 
2009). Atualmente é editor da Revista Brasileira de Ciências Sociais (desde 2019) da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS) e um dos coordenadores 
da Área Temática Eleições e Representação Política da Associação Brasileira de Ciência Política 
(ABCP). Publicou livros, capitulos e artigos em periódicos nacionais e internacionais sobre eleições, 
partidos políticos, financiamento da política, corrupção e auditoria governamental. 
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O propósito deste capítulo é avaliar a recepção de teorias nes-
sa agenda de pesquisas por meio da realização de análise seletiva 
da produção acadêmica sobre o eleitorado, os partidos e o sistema 
partidário nacionais. Levando em conta os balanços anteriores reali-
zados sobre esta mesma temática3, o nosso foco recai principalmen-
te sobre os estudos elaborados nos últimos dez anos. Em alguns 
momentos abrimos mão desta delimitação rigorosa, em nome da 
discussão mais completa de temas considerados centrais. 

Selecionamos determinadas dimensões em cada um desses ob-
jetos de estudo e buscamos responder as seguintes perguntas: Quais 
foram as principais teorias mobilizadas nessas análises? Quais as 
principais características dos objetos do sistema de representação 
brasileiro analisados como caso concreto e como essas característi-
cas importam para a avaliação das teorias utilizadas? Quais as impli-
cações e limitações do uso dessas teorias para a compreensão dos 
partidos e sistema partidário brasileiro?

Para responder essas questões sobre a bibliografia nacional, no 
que diz respeito aos estudos sobre os partidos políticos, o texto 
trata primeiro dos trabalhos sobre as organizações partidárias, com 
enfoque nas análises recentes sobre a estrutura organizacional nos 
diretórios, a filiação partidária e o papel dos partidos na nomea-
ção de candidatos para disputar eleições. Depois avançamos para o 
tema clássico dos vínculos entre partidos e eleitorado, com especial 
atenção para trabalhos que mobilizam os conceitos de identificação 
partidária, das clivagens sociais e da coordenação eleitoral pelos par-
tidos políticos. Por último, passamos pelos trabalhos que tratam do 
sistema partidário, com enfoque nos trabalhos que usam o conceito 
da nacionalização e da institucionalização partidária. 

3  Para balanço dos estudos anteriores ver os dois números do Boletim Informativo e Bibliografia 
de Ciências Sociais (BIB). O primeiro foi organizado por Bolívar Lamounier e Maria D’Alva 
Gil Kinzo (LAMOUNIER; KINZO, 1978). O segundo inventário foi elaborado por Olavo Brasil 
de Lima Jr, Rogério Schmitt e Jairo Marconi Nicolau: A produção brasileira recente sobre partidos, 
eleições e comportamento político: balanço bibliográfico (LIMA JUNIOR; SCHMITT; NICOLAU, 1992). 
Outros dois balanços foram realizados sobre o período mais recente. Olavo Brasil de Lima Junior 
organizou Partidos, Eleições e Poder Legislativo, da Coleção O que Ler na Ciência Social Brasileira (1970-
1995), no volume 3, Política (LIMA JUNIOR, 1999). Enquanto Jairo Marconi Nicolau elaborou 
o capítulo Partidos e Sistemas Partidários: 1985-2009, no livro Horizontes das Ciências Sociais no 
Brasil: Ciência Política (NICOLAU, 2010). 
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Organizações partidárias

O estudo dos partidos do ponto de vista organizacional durante 
muito tempo era considerado a área de menor densidade de traba-
lhos acadêmicos. Ao longo desse período, as principais referências 
teóricas desse campo de estudo continuaram sendo Duverger (1951) 
e Panebianco (1982). Nessa última década, novas agendas de pes-
quisa ampliaram consideravelmente o conhecimento sobre como 
os nossos partidos políticos operam por dentro, ou seja, como fun-
cionam enquanto organizações político-eleitorais. Com isto, a pes-
quisa no Brasil acompanha a trajetória dos trabalhos acadêmicos 
internacionais sobre as organizações partidárias que recebeu impul-
sos importantes de Katz e Mair (1994) sobre as mudanças das or-
ganizações partidárias; de Siavelis e Morgenstern (2012) e Norris e 
Lovenduski (2012) sobre os processos de seleção de candidatos; e de 
Hazan e Rahat (2010) sobre os processos decisórios intrapartidários. 
Apoiados em abordagens teóricas e aparatos metodológicos destes 
estudos internacionais, os trabalhos mais recentes no Brasil explora-
ram o funcionamento da estrutura decisória intrapartidária, a capila-
ridade organizacional territorial dos partidos, bem como o seu papel 
nos processos de recrutamento político de suas elites parlamentares. 

As duas abordagens teóricas principais utilizadas para analisar 
as organizações partidárias nesse período são as teorias organiza-
cional e neo-institucionalista. Na teoria organizacional a premissa 
fundamental é a de que a compreensão do fenômeno partido e suas 
atividades somente ocorrerá quando for entendido como organi-
zação, ou seja, estudado na sua fisionomia e nas suas dinâmicas or-
ganizativas. Nesse sentido, sejam quais forem os tipos de partidos 
inseridos na estrutura econômico-social e política de um determi-
nado país, eles são vistos antes de tudo como organizações, e que, 
portanto, a análise organizativa deveria preceder a qualquer outra. 
Vem, portanto, dos arcabouços teóricos voltados para analisar o fe-
nômeno partidário no contexto europeu parlamentar da segunda 
metade do século XX boa parte de orientações de estudos sobre 
partidos como organizações. 
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Já no que se refere à teoria neoinstitucionalista os partidos são 
definidos a partir das ações de seus dirigentes visando atingir o seu 
fim, ou seja, a busca pelo poder político (SCHATTSCHNEIDER, 
1942; DOWNS, 1957). Entre esses teóricos, portanto, a premissa 
primordial é a de que tanto o comportamento dos políticos (COX, 
1987) e eleitores (MAYHEW, 1974), quanto os dispositivos internos 
de um partido (ALDRICH, 1995, 2011) são o produto de escolhas 
estratégicas dentro de um conjunto de instituições que regem a re-
presentação política. Logo, uma questão central dos institucionalis-
tas é verificar em que medida os arranjos institucionais internos e 
externos produzem resultados diferentes. 

Estruturas organizacionais

Há duas importantes referências que analisam onde e como se 
dá o processo de tomada de decisão no interior dos partidos brasileiros.  
O trabalho de Guarnieri (2011) mobiliza a teoria neoinstitucionalis-
ta para explicar como as organizações partidárias exercem controle 
sobre as decisões estratégicas, lidam com as disputas internas e se di-
ferenciam.  Os diferentes formatos de processo decisório intraparti-
dário seriam definidos, sobretudo, pelas escolhas das regras internas 
de funcionamento e de organização realizadas estrategicamente pe-
los dirigentes partidários visando controlar o poder interno. A pers-
pectiva institucionalista levou-o à redefinição da classificação dos 
partidos brasileiros, até então estabelecida pela literatura, que privi-
legiou a Teoria Organizacional (LAMOUNIER; MENEGUELLO, 
1986; KINZO, 1993; BRAGA; VEIGA; MIRÍADE, 2009; 
BOLOGNESI, 2013). De acordo com Guarnieri, quanto maior a 
proporção de comissões provisórias na estrutura partidária maior 
será o controle que as lideranças nacionais possuirão sobre as de-
cisões partidárias. Chega, assim, a três tipos de partidos: partidos 
poliárquicos organizados (PT e PMDB), partidos oligárquicos de 
organização mista (PSDB, PDT e DEM) e partidos monocráticos 
não organizados (PTB e PP).  Esses partidos se diferenciam, as-
sim, quanto ao controle que suas lideranças possuem sobre as deci-
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sões internas. Nos partidos monocráticos e oligárquicos as decisões 
estratégicas seriam tomadas por um pequeno grupo de dirigentes. 
Nos partidos poliárquicos essas decisões dependeriam de barganha 
e negociação. Ao incorporar a organização partidária como variável, 
verificou-se que, entre os partidos examinados, os mais organizados 
não são necessariamente os mais coesos e os partidos menos orga-
nizados são aqueles nos quais as lideranças têm maior poder. 

Há outras duas contribuições deste estudo que devem ser des-
tacadas. A primeira é a sua definição de partido com base no pres-
suposto neoinstitucionalista, segundo a qual “um partido político é 
uma associação de pessoas que tem como fim a conquista do poder 
atuando na arena eleitoral – ao selecionar candidatos, apresentar 
propostas, mobilizar o eleitorado – e na arena decisória conquistan-
do e mantendo maiorias” (GUARNIERI, 2011, p. 238). Ao atribuir 
um objetivo aos partidos e explicar seus comportamentos à luz des-
se objetivo acaba limitando sua análise, deixando de fora outros ob-
jetivos que podem mobilizar as organizações partidárias. Ao mesmo 
tempo, distingue os partidos de outras organizações, tal qual a teoria 
organizacional defende, ao especificar suas atividades nos dois am-
bientes próprios de atuação desses atores políticos.  

O segundo contributo que advém dos preceitos neoinstitucio-
nalistas é a sua distinção entre partidos fortes e partidos fracos, tendo 
como base o controle que os dirigentes partidários apresentam sobre 
os recursos que definem carreiras políticas. Em suas palavras “um 
partido forte é aquele em que a direção partidária (comissão execu-
tiva nacional) controla as decisões internas, notadamente as estraté-
gias de participação nas arenas eleitoral e decisória” (GUARNIERI, 
2011, p. 238). Mas para dimensionar o tamanho de um partido o 
autor volta-se para um critério organizacional, qual seja, o número 
de filiados em cada partido.  

Já os estudos de Ribeiro (2013a, 2014) recorrem a distintas 
perspectivas teórico-analíticas, ao contemplar variáveis endógenas 
e exógenas para examinar, no trabalho de 2013, qual é a situação 
organizacional das instâncias decisórias e, em 2014, avaliar qual é 
o perfil das elites partidárias dos partidos relevantes. No primei-
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ro artigo, Ribeiro parte da hipótese formulada inicialmente por  
Smith e  Gauja (2010) para o contexto australiano4, segundo a qual 
(RIBEIRO, 2013b, p. 230),

Assume-se que as normas internas são transformadas ge-
ralmente em resposta a pressões e desafios externos (da 
competição eleitoral, sobretudo, mas também para adap-
tar-se a novos contextos legais), ou para legitimar decisões 
das elites partidárias, ou para influenciar as disputas e con-
flitos intrapartidários.

Para checar essa hipótese no caso brasileiro, compara as estru-
turas decisórias internas das maiores organizações (PMDB, PSDB, 
PT e PFL/DEM) por meio dos seus documentos formais: estatu-
tos, regimentos e resoluções partidárias tendo por contexto nor-
mativo as legislações partidárias nacionais do período estudado. 
Teoricamente, mobilizam-se duas dimensões analíticas oriundas do 
trabalho seminal de Panebianco (1982 (2005)), expoente da Teoria 
Organizacional sobre partidos políticos europeus: a) a inclusividade 
da estrutura decisória, que diz respeito à possibilidade de influência 
das bases partidárias nas decisões das elites políticas; e b) o nível de 
centralização orgânica, entendido como o grau de articulação, hierar-
quia e controle entre os órgãos dos distintos níveis de competição 
territorial. Verifica, assim, que as elites partidárias desses partidos 
têm alterado e adaptado as regras internas das organizações parti-
dárias, inclusive criando novas estruturas internas, principalmente 
devido a pressões exógenas.

Diferente do diagnóstico segundo o qual os nossos partidos 
seriam regionalizados, com as instâncias nacionais com fraco ou ne-
nhum controle sobre os processos decisórios, este estudo demons-
tra que as reformas estatutárias ocorridas no período de 1995 a 2010 
pelas lideranças nacionais dos maiores partidos agiriam no sentido 
de promover graus maiores de centralização e articulação interna 

4  Rodney Smith e Anika Gauja (2010) no trabalho “Understanding party constitutions as responses 
to specific challenges” publicado no número da revista Party Politics, v. 16, n. 6, p. 755-775, verificam 
essa hipótese analisando documentos de 16 partidos registrados em New South Wales, Australia em 
2005-2006. 
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das instâncias partidárias. Mas também identifica variação entre es-
sas organizações, pois enquanto as estruturas do PFL/DEM e, em 
menor grau, do PSDB, teriam assumido maior grau de centralização 
decisória, o PT teria caminhado em sentido oposto, já o PMDB 
manteria o padrão regionalizado, já observado por outros autores, 
marcado por grande autonomia das lideranças e seções estaduais.

Já em termos da inclusividade nas decisões internas, para Ribeiro, 
não haveria muita diferença entre os arcabouços ainda mais centra-
lizados pós-legislação partidária de 1995 do PMDB, PSDB e PFL/
DEM ao terem concentrado ainda mais o poder em órgãos de cúpu-
la ao substituírem o critério de participação dos membros, que era 
pela representatividade da base, pelo de senioridade e da proemi-
nência política. Somente o PT, que continuaria se mantendo como 
a exceção do sistema partidário brasileiro, como já apontado por 
vários outros trabalhos, possuindo a estrutura mais inclusiva, e com 
competição interna mais institucionalizada. 

Já em estudo posterior, Ribeiro (2014) examina quatro hipó-
teses inspiradas, em sua maioria, em estudos de teóricos da teoria 
organizacional visando verificar qual é o controle dos mandatários 
eleitos e ocupantes de cargos de confiança (face pública) nas execu-
tivas dos partidos examinados.  Seus resultados demonstram que a 
antiga suposição de que os partidos brasileiros seriam comandados 
em suas cúpulas por deputados federais e senadores se sustenta, em-
piricamente, apenas para parte dos partidos investigados. Enquanto 
partidos de origem interna ao Congresso, como os de centro PMDB 
e PSDB, este em menor grau, e de direita, como PP e PFL/DEM, 
seriam praticamente controlados por parlamentares; já nos parti-
dos de origem externa ao Congresso, como os de esquerda, have-
ria maior incidência de dirigentes sem qualquer histórico de cargos 
nas executivas, sendo maior no PT do que no PSB e no PDT. Ao 
buscar explicar a maior parte da variabilidade observada neste estu-
do, Ribeiro elabora um modelo explicativo integrado, mas a variável 
clássica dos estudos organizacionais origem do partido aparece como a 
principal explicação, reforçando a importância do modelo originá-
rio de cada partido, defendido por Duverger (1951) e Panebianco 
(1982), para a análise do funcionamento da organização partidária 
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brasileira. Segundo Ribeiro, associado ao fator origem, os padrões 
de recrutamento político, as estruturas de oportunidades mantidas 
ao longo do tempo e a participação de seus membros no governo 
se expressariam nas distintas fisionomias das elites partidárias que 
controlariam cada partido.  

Filiação partidária

Apesar de se tratar de um tema clássico da análise das organi-
zações partidárias, a questão da filiação partidária no Brasil mereceu 
pouca atenção pela ciência política. Como veremos mais adiante, a 
identificação partidária se tornou o termômetro principal da ciên-
cia política para avaliar o enraizamento dos partidos na sociedade. 
A filiação partidária, por outro lado, ocupa um lugar importante 
nas regras do sistema partidário eleitoral no Brasil, uma vez que 
somente partidos podem postular candidatos, sendo que destes, por 
sua vez, é exigido um tempo mínimo de filiação. Finalmente, os 
filiados também estão na base do processo decisório que resulta na 
nomeação dos candidatos nas convenções partidárias. Na avaliação 
dos resultados das pesquisas sobre a filiação, uma das primeiras ob-
servações a se fazer diz respeito à fonte de dados utilizada.  Os da-
dos desta filiação partidária formal estão disponíveis de duas fontes. 
Somente poucos surveys incluem questões sobre a filiação partidária 
e até o momento dispomos de apenas um survey específico, para o 
estado de São Paulo, exclusivamente com filiados. A segunda fonte 
são as informações prestadas à justiça eleitoral pelos partidos polí-
ticos sobre os seus filiados. O Brasil é um dos poucos países onde 
as informações sobre a filiação são centralizadas na justiça eleitoral. 
Vale lembrar que as taxas de filiação reportadas de ambas as fontes 
diferem bastante, como a literatura apontou. Enquanto aproxima-
damente 11% do eleitorado está filiado a algum partido, segundo 
dados do TSE, em pesquisas de opinião somente 3% dos eleitores 
informam que estão filiados a algum partido. 

Os trabalhos sobre a filiação partidária começaram apenas na 
última década. Um dos primeiros a fazer referência à filiação parti-
dária é Braga e Bourdoukan (2010), num balanço sobre as organiza-
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ções partidárias para o ano 2004.5 Um dos resultados interessantes 
do levantamento é que o PT, ocupando o governo federal, com 
pouco menos de 1 milhão de filiados, ainda figurava em sexta posi-
ção, enquanto o maior partido PMDB tinha mais do que o dobro. 
Os outros partidos entre o primeiro e quinto colocado eram PP, 
DEM, PTB e PSDB. Vale lembrar que até hoje (2018) o PMDB 
continua na primeira posição, com 2,4 milhões de filiados, seguido 
do PT, com 1,4 milhões. 

Os trabalhos mais recentes sobre a filiação partidária são em 
grande parte exploratórios. Speck et al. (2015) analisam a relação 
entre a filiação e identificação partidária, a partir de dados do ESEB 
de 2014. Entre os filiados (3% dos entrevistados) somente a metade 
informou que gosta do próprio partido. O restante informou ou 
gostar de nenhum partido ou de outro. Esta incongruência entre as 
diferentes dimensões do enraizamento dos partidos obviamente é 
intrigante para a pesquisa. 

O survey com filiados no Estado de São Paulo, realizado no ano 
2014, trouxe resultados interessantes sobre as razões para a filiação, 
reportadas pelos entrevistados (RIBEIRO, 2015). Além das moti-
vações políticas (38% informou a identificação com os objetivos 
do partido como motivo) e das motivações instrumentais (8% quer 
iniciar uma carreira política, 7% quer aumentar a chance de um em-
prego público), pesam também as motivações tradicionais (15% se-
guiram a tradição da família) e sociais (28% informou se interessar 
pelo aspecto da socialização num partido político). 

Mas qual seria a função da filiação dentro do sistema partidá-
rio? Speck (2013) analisou a dinâmica da entrada de novos filiados 
nos partidos a partir dos dados fornecidos pelo TSE e identificou 
um caráter cíclico da incorporação de novos membros. Os picos de 
filiação acontecem nos anos pré-eleitorais, imediatamente antes do 
prazo limite para poder concorrer na próxima eleição. Este padrão 
difere do ritmo de filiação em outros países onde a filiação tende a 
ocorrer durante a campanha eleitoral, no contato com os eleitores. 

5  Desconsideramos aqui os trabalhos que se dedicam à análise das taxas de filiação de apenas um 
partido, frequentemente o PT. 
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Speck conclui que o grande motor da filiação nos partidos brasi-
leiros é o processo intrapartidário de nomeação de candidatos. As 
novas lideranças precisam mobilizar eleitores para apoiar a sua can-
didatura nas convenções partidárias. 

Em estudo mais recente, Brollo et al. (2017) mostraram outra 
motivação pela filiação a um partido. As taxas dos filiados ao par-
tido vencedor das eleições aumentaram em 40% após as eleições 
para prefeito em 2016. Isto confirma os resultados das pesquisas de 
surveys que informam sobre a dimensão pragmática de se filiar a um 
partido para assegurar um emprego. 

Vale notar que o Brasil figura entre os países com maior pro-
porção de eleitores formalmente vinculados a partidos. Balanços 
internacionais mostram que a taxa de 11% coloca Brasil bem aci-
ma da taxa média de filiação calculada para 27 países da Europa 
(VAN BIEZEN; MAIR; POGUNTKE, 2012). Há um contraste 
intrigante entre a ordem de grandeza do fenômeno da filiação e a 
acessibilidade do dado no Brasil de um lado e o interesse reduzido 
da ciência política pelo tema do outro. Trabalhos recentes mostram 
que ciência política começou a responder as questões a respeito da 
taxa de filiação no Brasil que contrasta com o diagnóstico sobre a 
baixa confiança da população nos partidos políticos, dos motivos e 
circunstâncias que levam cidadãos a se associarem a partidos e do 
seu papel na vida partidária. 

Seleção de candidatos

Outro tema que recebeu maior atenção no período analisado 
foi o do recrutamento político. E uma das dimensões privilegiadas 
foi o do processo de seleção dos candidatos à cargos eletivos.  Para muitos 
estudiosos até então, os partidos políticos teriam pouca influência 
nesse processo, o que se devia ao menos a duas razões: primeiro, 
porque os partidos brasileiros seriam frágeis organizacionalmente, 
apenas homologando as candidaturas nas convenções partidárias; 
segundo, os partidos não teriam controle sobre a formação da lista 
partidária, devido à legislação eleitoral.  Além disso, a combinação de 
representação proporcional e lista aberta, ao maximizar a influência 
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dos eleitores na seleção de quais candidatos seriam eleitos, reforçaria 
a reputação individual em detrimento da partidária. Isso teria im-
plicações tanto sobre o comportamento dos candidatos no interior 
das listas, instigando a competição entre eles, quanto sobre a natu-
reza dos vínculos entre parlamentares e partidos na arena legislativa 
(AMES, 1995; MAINWARING, 1991, 1999; SAMUELS, 1999).

Guarnieri (2011, 2004), Braga (2008), Álvares (2008), e Braga 
e Amaral (2013), Bolognesi (2013) buscaram em ampla literatura 
internacional o arcabouço analítico para analisar a influência dos 
dirigentes das organizações partidárias neste processo. Dos autores 
neoinstitucionalistas israelenses Rahat e Hazan (2010), Guarnieri 
(2004) e Braga (2008) identificaram as dimensões analíticas neces-
sárias para examinar esse processo: i) quem pode ser candidato, ii) 
quem seleciona o candidato e, iii) como se seleciona esses candida-
tos, ou seja, por quais tipos de sistema de seleção, se por votação 
ou indicação, permitindo que efetuemos generalizações sobre o de-
senvolvimento dessa atividade pelos partidos brasileiros e alhures. 
A análise dessas dimensões e da sua combinação por esses autores 
demonstrou que o processo de seleção de candidatos tende para o 
polo da exclusão, contrariando o diagnóstico de que o processo de 
seleção de candidatos no Brasil envolveria grande participação po-
pular e pouco controle por parte das lideranças partidárias6. A inves-
tigação dos estatutos e dos resultados de convenções ainda revelou 
que a participação no nível local não é tão intensa e que as lideranças 
possuem diversos mecanismos para restringir essa participação, des-
de a convocação para as convenções, limitada a poucos membros, 
até a intervenção em diretórios e a nomeação de comissões provi-
sórias. E, sobretudo, os dirigentes têm assento cativo nas instâncias 
partidárias responsáveis pela seleção. Mesmo no PT, partido onde, 
formalmente, há maior abertura para o envolvimento dos filiados 
nesse processo, são as executivas que impõem o maior número de 
requisitos para ser candidato. Neste aspecto, é o partido com a orga-
nização que apresenta o processo mais restritivo. 

6  Entre os autores destacamos os estudos de Scott Mainwaring (MAINWARING, 1991; 2001).
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Já Bolognesi (2013) também parte do modelo teórico de Hazan 
e Rahat (2010) mas para analisar a democracia intrapartidária do 
DEM, PMDB, PSDB e PT. Para verificar a hipótese de que seleções 
mais inclusivas e realizadas por meio de votação produzem partidos 
mais democráticos, avaliou a autopercepção de 120 candidatos a de-
putado federal, via survey, nas eleições de 2010. Entre as principais 
constatações está a de que partidos com participação de instâncias 
organizativas médias (como delegados) e que mobilizam o voto para 
a tomada de decisão não apresentaram melhores índices de repre-
sentatividade, como o esperado.

Álvares (2008) examina a seleção de candidatos e a indicação 
nominal nas listas partidárias a partir dos modelos teóricos do 
gatekeeper de Norris e Lovenduski (1995) e do selectorate de Hazan 
(2002). Empiricamente, ele avalia três estatutos de partidos 
brasileiros (PT, PMDB e PP) e verifica que no processo formal 
de indicação de candidaturas há regras partidárias que sustentam 
a oferta e a demanda dos candidatos aos cargos eletivos. Outra 
contribuição deste estudo é a avaliação do acesso das candidatas 
mulheres ao Legislativo em dois períodos (1946 a 1982; 1986 a 2002), 
quando evidencia o relativo crescimento do número de filiadas 
candidatas e o percentual de eleitas. Ainda sobre a representação 
política feminina verificou que o processo de seleção formal não 
necessariamente interfere nos degraus de acesso das brasileiras aos 
cargos legislativos.  Mas ao analisar os resultados dessa atividade 
partidária, especialmente na montagem das listas partidárias e no 
perfil dos selecionados, constatou a predominância de homens 
na disputa, com a presença das mulheres sendo ainda residual, o 
que pode ser resultado, segundo Álvares, de dimensões do sistema 
cultural secular sexista e do habitus às regras institucionais que vem 
dificultando a presença desse gênero na política eleitoral. 

Braga e Amaral (2013), entre outros objetivos, verificam empi-
ricamente a hipótese lançada por Nicolau ( 2007b, p. 102) sobre os 
dois fatores (as diversidades territorial e social) que seriam primor-
diais para os organizadores das listas partidárias. Para isso, a partir de 
um conjunto de evidências, revelam que, junto à diversidade social e 
territorial, outros critérios foram introduzidos pelas lideranças par-
tidárias, redundando no total controle e coordenação do processo 
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de seleção e formação das chapas de candidatos.  Demonstram que 
vem ocorrendo uma dupla coordenação das lideranças na tentativa 
de apresentar candidatos viáveis eleitoralmente. Os partidos segui-
riam uma lógica geográfica para evitar a superposição de candida-
tos, reduzindo chances de haver competição no interior das listas. 
Esse fator, por sua vez, forneceria incentivos para a ação coletiva 
do partido, incrementando a vitalidade da organização partidária.  
Já quanto ao critério da diversidade social dos candidatos, aspecto 
comum a quase todos os partidos examinados, observaram que as 
ações estratégicas dos dirigentes partidários na composição social 
das listas têm funcionado como canal para a integração de indiví-
duos de diversos grupos no sistema representativo. 

O trabalho de Perissinotto e Veiga (2014) analisou a profissio-
nalização política e seus efeitos nos maiores partidos (PT, PMDB, 
PSDB, PSDB e DEM) a partir da aferição da autopercepção, por 
meio de survey, de 120 candidatos à Câmara dos Deputados nas elei-
ções de 2010. A avaliação do índice de profissionalização criado le-
vou-os a concluir que, ao menos naquele pleito, havia candidatos 
menos “profissionais da política” e mais “políticos ocasionais” em 
todos os partidos avaliados, observando-se tendência mais acentua-
da entre aqueles filiados dos partidos de centro-direita. Verificaram, 
ainda, que os candidatos profissionais e os ocasionais apresentaram 
interpretações distintas no que se refere aos aspectos que seriam 
mais relevantes no tocante à composição da lista partidária e às 
chances de sucesso eleitoral.  

Partidos no eleitorado

A questão do enraizamento dos partidos no eleitorado continua 
sendo uma das principais preocupações da ciência política brasileira. 
Aceitando o pressuposto que os partidos são instituições-chaves no 
sistema de representação via eleições, a estruturação da relação entre 
partidos e sociedade é central. Há várias abordagens influentes na 
ciência política com foco na relação entre eleitores e partidos, seja 
focando na identificação partidária individual, ou na congruência 
entre clivagens sociais e sistemas partidários, ou ainda nas decisões 
estratégicas das elites partidárias e sua influência sobre o voto. 
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A primeira abordagem, também conhecida como escola de 
Michigan, opera com base na ideia que os eleitores estabelecem uma 
relação estável com determinado partido político, na versão origi-
nal em função do seu processo de socialização (CAMPBELL et al., 
1960), e na versão mais recente como resultado de sucessivas ava-
liações de governos (FIORINA, 1977)7. Uma das diferenças entre 
estas duas versões da abordagem do partidarismo individual é que na 
versão original a identificação partidária é, em primeiro lugar, uma 
variável explicativa para entender outros fenômenos, como atitudes 
e comportamentos dos eleitores, entre estes, a decisão do voto. Na 
versão recente, a identificação partidária se torna variável depen-
dente, sendo um dos objetivos da investigação entender como ela se 
forma. Os trabalhos acadêmicos ainda focam majoritariamente no 
primeiro modelo onde o partidarismo explica o voto. As contribui-
ções para entender o processo de formação da identidade partidária 
no Brasil ainda são escassas. 

A segunda abordagem sobre a relação entre partidos e eleito-
rado se baseia no pressuposto que os partidos têm sua origem na 
representação de interesses de determinados estratos sociais8. Desta 
forma, os eleitores dos partidos têm um perfil social claramen-
te definido, pertencendo a determinada classe, religião ou região. 
Diferentemente da escola de Michigan, que trabalha com a relação 
individual e motivações psicológicas da identificação partidária, a 
escola da sociologia política está mais próxima da ideia da relação do 
partido com determinados grupos sociais, bem como da defesa dos 
seus interesses. Frequentemente, estas clivagens sociais são exami-
nadas a partir da análise dos resultados eleitorais desagregados por 
unidades geográficas. 

Identificação partidária

Os trabalhos da ciência política brasileira que mobilizam o con-
ceito da identificação partidária como fator explicativo são nume-
rosos e continuam influentes. No artigo que marcou a retomada 

7  Sobre a escola da identificação partidária, ver também o capítulo 12.
8  Sobre essa questão, ver também as análises sobre a sociologia política no capítulo 3.
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do conceito pela ciência política para entender ‘os partidos no elei-
torado’, Carreirão e Kinzo (2004) mapeiam praticamente todos os 
temas que orientarão as pesquisas posteriores sobre o partidarismo 
no Brasil: a dúvida sobre a aplicabilidade do conceito no contexto 
brasileiro, as indagações sobre as taxas de identificação, a questão 
da estabilidade do partidarismo e do seu impacto sobre o voto, bem 
como a inclusão do tema da rejeição partidária. Nota-se também a 
ausência da perspectiva que visa entender o processo de formação 
da identificação partidária no Brasil. Organizamos a recapitulação 
da produção da ciência política sobre a identificação partidária se-
guindo esta sequência, começando com as taxas de identificação. 

A fonte primária para captar o fenômeno da identificação 
partidária são pesquisas de opinião (surveys) aplicadas na popula-
ção. As perguntas sobre as quais as pesquisas sobre identificação 
partidária são construídas são, aproximadamente: Você gosta de 
um partido? Qual? Tem um partido que representa como pensa? 
Qual? Frequentemente essas perguntas são interpretadas, respec-
tivamente, como a dimensão emotiva e racional da identificação 
partidária. Outra pergunta afere a proximidade com todas as siglas: 
Qual é o grau de simpatia pelos partidos, numa escala de 1 a 10? 
Eventualmente uma pergunta adicional identifica o sentimento de 
rejeição de um partido: Há um partido no qual não votaria de jeito 
nenhum? Qual? Essas últimas perguntas são usadas para construir 
indicadores de rejeição. As principais fontes das pesquisas sobre 
identificação partidária são o ESEB, coordenado pela Unicamp e 
disponível para os anos de eleições nacionais a partir de 2002, e o 
LAPOP, coordenado pela Universidade de Vanderbuilt e disponível 
desde 2006 em ondas bianuais. 

Os primeiros trabalhos sobre o partidarismo individual estavam 
preocupados com as baixas taxas de identificação partidária. A adesão 
de um maior número de eleitores aos partidos era vista como um 
dos fundamentos de uma democracia representativa. A conclusão 
de Kinzo (2005) é que o principal fator que aumenta a taxa do par-
tidarismo é o grau de informação dos eleitores sobre os principais 
atores políticos. Em parte, ela responsabiliza o sistema eleitoral pro-
porcional, que dificulta a responsabilização dos políticos pelos elei-
tores, pelas baixas taxas de partidarismo no Brasil. 
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As pesquisas mais recentes, que trabalham com séries longas de 
observação das taxas de partidarismo desde 1989, parecem ter feito 
as pazes com as taxas do partidarismo. Duas observações se impõem 
a partir da interpretação dos gráficos publicados, cobrindo hoje um 
período de três décadas. Por um lado, as taxas totais de identificação 
partidária oscilam bastante entre os anos. Os defensores da abor-
dagem do partidarismo argumentam que as oscilações estão vin-
culadas aos métodos e circunstâncias diferentes das pesquisas. Para 
observadores mais críticos, as oscilações nas taxas de partidarismo 
são indício da fragilidade do conceito e da sua aplicação no Brasil. 
Segundo dados mais recentes (SAMUELS; ZUCCO. 2018, cap. 2) 
entre 1989 e 2013 esta taxa oscilou em torno de 45%, com eventuais 
oscilações de 10% para cima ou para baixo. Outros trabalhos mos-
traram que essas taxas da identificação partidária não destoam da 
média encontrada nos países vizinhos (BRAGA; PIMENTEL JR, 
2011; GIMENES, 2015). 

Em relação à distribuição do partidarismo entre os diferentes par-
tidos, os trabalhos descrevem dois movimentos importantes de des-
locamento para o período observado. O PMDB, que era a grande 
referência de identificação partidária desde o processo de abertura 
política, foi lentamente substituído pelo PT, partido que defendeu 
um projeto socialista de transformação da sociedade. Tanto o de-
clínio do partidarismo do PMDB como também a ascensão do PT 
tiveram início nos anos 1980, quando o PMDB havia chegado no 
auge do seu poder político e o PT ainda contava com poucos suces-
sos eleitorais. Nos anos 1990, os dois partidos empatam, cada um 
com aproximadamente 15% de partidários no eleitorado. Na década 
seguinte, o PT ganhou mais simpatizantes. No primeiro governo 
Dilma, a taxa de cidadãos que se identificam com o PT chega a 30% 
do eleitorado. Alguns pesquisadores descrevem o PT como único 
partido que dispõe de uma base de partidarismo no sentido da iden-
tificação e fidelização (SAMUELS, 2006). Outros (CARREIRÃO; 
KINZO, 2004) notam a ausência do crescimento do partidarismo 
dos partidos PSDB e DEM que estiveram no controle do governo 
federal de 1994 a 2002. 
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Ainda no terreno descritivo, vários estudos tentaram identificar 
o perfil demográfico e/ou ideológico dos partidários de diferen-
tes partidos. Muitas análises sobre o perfil dos partidários focam 
nos petistas, mas alguns trabalhos cobrem outros partidos também. 
As duas conclusões importantes sobre o perfil dos petistas são que 
eles têm nível educacional acima da média populacional (KINZO, 
2005; SAMUELS, 2004), mas que não se diferenciam do resto da 
população em relação ao perfil socioeconômico (SAMUELS, 2004). 
Estes diagnósticos têm validade somente para o período anterior 
aos governos petistas (2002). Pesquisas posteriores constataram que 
o perfil dos petistas mudou ao longo do tempo. Comparando o per-
fil dos petistas de 2002 e 2006, Veiga (2007) mostrou que em média 
tiveram uma queda de escolarização e de renda, mas ao mesmo tem-
po apresentam um perfil ideológico mais moderado. Venturi (2010), 
na primeira análise longitudinal abrangente do perfil dos petistas de 
1987 a 2010, confirmou este diagnóstico. O autor identifica uma 
mudança gradual da composição dos simpatizantes do partido ao 
longo de duas décadas: “Mais que triplicar nesse período, deixou de 
ser desproporcionalmente jovem, reverteu o desequilíbrio regional 
que caracterizou sua origem e se popularizou”. 

Vários trabalhos se dedicam a avaliar o impacto da identificação 
partidária sobre diferentes dimensões do comportamento políti-
co no Brasil. Se a identificação partidária for de fato uma variável 
latente importante, ela deverá ajudar a explicar atitudes políticas e 
comportamentos dos cidadãos, entre esses a decisão do voto. Os 
trabalhos sobre o impacto do partidarismo no Brasil focaram quase 
exclusivamente nas eleições presidenciais. Os resultados das pesqui-
sas indicam, desde Carreirão e Kinzo (2004), passando por Nicolau 
(2007a), Rennó (2007), Carreirão (2007a), Carreirão (2008), Rennó  
e Cabello (2010), Braga e Pimentel (2011), Peixoto e Rennó (2011), 
Speck e Balbachevsky (2016) até Borges e Vidigal (2018), que a iden-
tificação partidária aumenta a probabilidade de votar no candidato 
ao cargo de presidente do mesmo partido. Porém, poucos trabalhos 
analisam o impacto da identificação partidária sobre as eleições para 
outros cargos. Speck e Balbachevsky (2016) mostram para as elei-
ções de 2014 que o partidarismo dos petistas e pmdebistas não ti-
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veram influência estatisticamente significativa (p<0.5) sobre a escolha 
do voto nas eleições dos governadores, senadores, deputados federais 
ou deputados estaduais. O impacto era um pouco mais forte para os 
partidários PSDB, influenciando as eleições para governador e sena-
dor, mas não as de deputado federal e estadual. Mais recentemente, 
Samuels e Zucco (2018, cap. 5) analisaram a influência do partida-
rismo sobre o voto nas eleições de 2002 a 2014 e constatam que o 
petismo tem influência para as eleições de todos os cargos, mesmo os 
proporcionais. Para as eleições para deputado federal, a probabilidade 
de um eleitor petista votar no candidato do partido é 20%, compa-
rado com a probabilidade de não petistas de 9%. Para os outros par-
tidos analisados, PSDB e PMDB, a influência do partidarismo sobre 
as eleições proporcionais é mais efêmera. Estes resultados podem ser 
lidos novamente de duas óticas. Por um lado, o partidarismo definiti-
vamente não é irrelevante no Brasil. Mas por outro lado ele não tem o 
volume (taxa de partidarismo), nem a força norteadora (intensidade) 
de um fator poderoso que orienta o voto dos cidadãos.

Mas as dúvidas sobre a utilidade do conceito de partidarismo 
continuam. Um dos principais questionamentos se refere ao caráter 
essencialmente endógeno das análises de surveys. Assim, o partidaris-
mo pode influenciar a opinião sobre a democracia, da mesma forma 
que a informação sobre o voto pode gerar uma maior taxa de parti-
darismo entre os entrevistados. Desenhos experimentais em surveys 
conseguem contornar estes problemas. Um experimento de survey 
conduzido por Samuels e Zucco em 2011 (SAMUELS; ZUCCO, 
2014) produziu evidências que a posição ideológica do partido com 
o qual os entrevistados se identificam influencia as suas opiniões 
políticas. Por exemplo, os petistas (e também os psdebistas) solicita-
dos a manifestar sua opinião sobre um programa de financiamento 
estatal para empresas privadas (ou sobre uma série de outros temas 
políticos), quando informados sobre a posição oficial do seu parti-
do, assumiram posição mais próxima do partido do que o grupo de 
controle que não recebeu esta informação. 

A questão da intensidade da identificação partidária desde sempre 
fez parte das pesquisas sobre o partidarismo (a partir da pergunta 
sobre o grau de simpatia com determinadas siglas), mas raramente 
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foi incorporada nas análises sobre o impacto do partidarismo sobre 
o voto. Carreirão (2007b) e Paiva et al. (2007) foram os precursores 
na aplicação de uma estratégia criativa de enriquecer os dados sobre 
o partidarismo positivo, incorporando informações sobre os sen-
timentos de rejeição a respeito de outros partidos. Carreirão com-
binou o partidarismo positivo (identificação) com o partidarismo 
negativo (rejeição), obtendo quatro classes resultantes que seriam 
aplicadas em futuras pesquisas. Para o ano 2006, ele identifica 30% 
de partidários fortes (com identificação positiva e negativa), 7% ape-
nas com identificação positiva, 40% apenas com identificação nega-
tiva e 23% sem atitude positiva ou negativa frente a partidos. Este 
primeiro balanço já sinalizou o potencial da exploração da rejeição 
partidária para a pesquisa. 

O trabalho de Paiva et al. (2007) avalia a correlação entre os sen-
timentos manifestos dos eleitores em relação a vários partidos. Os 
autores são os primeiros a explorarem a questão relacional da iden-
tificação partidária em um sistema multipartidário: a identificação 
com algum partido implica na rejeição de outro? Os autores identi-
ficam uma mudança importante no posicionamento dos partidários 
do PT e de outros partidos entre 2002 e 2006. Enquanto na primeira 
eleição os partidários do PT avaliavam negativamente os outros par-
tidos, e vice-versa, em 2006 este antagonismo deixou de existir. 

Recentemente, Samuels e Zucco (2018) apresentaram um estu-
do abrangente, focando no partidarismo e antipartidarismo. O desenho 
da pesquisa segue a linha proposta por Carreirão (2007) ao combi-
nar as medições da identificação com as medidas de rejeição, de for-
ma a identificar grupos de partidarismo ou antipartidarismo fraco e 
forte. Um dos grandes méritos do trabalho é justamente esta análi-
se longitudinal, de 1989 e 2016, captando praticamente a evolução 
durante três décadas. A análise descritiva mostra que a inclusão da 
dimensão da rejeição partidária permite diferenciar entre partidários 
fortes, fracos e negativos. As primeiras duas categorias somam apro-
ximadamente 5 em cada 10 eleitores, mas reduzem sua participação 
a 3 a 4 no final do período observado. Estes são os dois grupos 
incluídos nas análises clássicas do partidarismo positivo. A terceira 
categoria que apenas rejeita partidos ocupa 1 em cada 10 eleitores, 
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mas aumenta sua participação para 2 em 10 no final do período. A 
quarta categoria dos indiferentes ocupa uma parcela relativamente 
estável de 4 em cada 10 eleitores ao longo das três décadas. A in-
clusão do antipartidarismo claramente aumenta a compreensão do 
fenômeno da identificação partidária e permite identificar melhor os 
deslocamentos entre os partidos. 

Clivagens sociais

A segunda abordagem, centrada nas clivagens sociais, foca na 
análise dos resultados das eleições. Afinal, simpatias e identificações 
à parte, a prova de fogo para as relações entre partidos e eleitores 
é se esses últimos delegam aos primeiros a tarefa de representá-los 
na esfera política. Com ou sem identificação partidária, os cidadãos 
votam em determinados candidatos. 

Uma longa tradição de análise sociológica do voto, ainda du-
rante o processo de abertura, foi parcialmente interrompida nas 
primeiras eleições sob o regime democrático. O enfoque de mui-
tas análises sobre as primeiras eleições presidenciais recaiu sobre 
as políticas públicas e seu impacto sobre o comportamento eleito-
ral (CARREIRÃO, 2000). A escola do voto econômico influenciou 
grande parte dos trabalhos que agora analisam em primeiro lugar 
como a avaliação do governo influencia a decisão de voto. 

As eleições de 2006 marcam um divisor de águas neste sentido, 
ao reintroduzir o enfoque da sociologia política. Vários acadêmicos 
lançam simultaneamente teses sobre mudanças no alinhamento en-
tre o eleitorado e os partidos, bem como sobre as respectivas cau-
sas destas movimentações. As teses mais importantes se referem 
a deslocamentos na distribuição na base geográfica e socioeconômica do 
eleitorado dos dois partidos PT e PSDB que teriam ocorrido en-
tre as eleições de 2002 e 2006. Meneguello (2007) mostrou na sua 
análise das eleições presidenciais de 2006 que o candidato do PT 
teve proporcionalmente mais sucesso nas urnas nas regiões Norte 
e Nordeste. Nas eleições anteriores, a votação do PT estava dis-
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tribuída de forma mais homogênea entre as regiões9. Um segundo 
aspecto deste deslocamento na base eleitoral do PT ocorre entre 
municípios de diferentes tamanhos. Nicolau e Peixoto (2007) iden-
tificaram votação maior para Lula em 2006 nos municípios peque-
nos, invertendo o diagnóstico da análise de Moisés (1990) para as 
eleições de 1989 quando estes “grotões” ainda garantiram a vitória 
eleitoral de Collor. Uma terceira tendência apontada diz respeito ao 
deslocamento do perfil socioeconômico dos eleitores dos partidos. 
Foi o artigo de Holzhacker  e  Balbachevsly (2007) que identificou 
este deslocamento entre as eleições de 2002 e 2006, a partir de da-
dos de surveys. Com um diagnóstico muito similar ao de Meneguello, 
agora pela ótica da estratificação social, as autoras mostraram que 
na eleição de 2002 Lula ainda tinha apoio bastante homogêneo entre 
os eleitores de diferentes classes, talvez com uma pequena sobre-
representação na classe média. Nas eleições de 2006 este quadro 
mudou, com um apoio desproporcional na classe baixa e um recuo 
na classe média e alta. Posteriormente, Bohn (2011) confirmaria esta 
tendência, apenas relativizando a periodização destas mudanças en-
tre 2002 e 2006. A autora mostrou que a modificação vinha de longa 
data, desde as primeiras eleições presidenciais. Finalmente, Hunter 
e Power (2007) foram os primeiros a constatarem um efeito com-
plementar importante desta migração do apoio eleitoral nas elei-
ções presidenciais. Ela teria levado a uma desvinculação entre a base 
eleitoral do PT e de Lula. Os autores mostraram as tendências acima 
apontadas para as eleições presidenciais, mas não foram acompa-
nhadas nas eleições proporcionais. Portanto, a correlação positiva 
entre a votação do PT e de Lula que eles identificam nas eleições de 
1994 a 2002 se torna negativa nas eleições de 2006. Obviamente, as 
quatro modificações captam, até certo grau, o mesmo fenômeno de 
diferentes ângulos. 

Resta analisar as diferentes explicações para estes deslocamentos. A pri-
meira tese proposta pelos cientistas políticos diz respeito ao impac-
to das políticas sociais introduzidas pelo governo Lula. Na tradição 

9  A retrospectiva da autora mostrou outros desequilíbrios anteriores na votação regional para 
presidente, como por exemplo a sub-representação do PT no Sul em 1989 ou no Centro-Oeste em 
1998. 
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da abordagem do voto retrospectivo, Nicolau e Peixoto (2007) e 
Hunter e Power (2007) argumentam que o deslocamento da base 
eleitoral do PT teve origem nas políticas sociais do governo, mais espe-
cificamente no programa Bolsa Família. Para fundamentar a tese, 
cruzam os dados sobre a alocação dos recursos do BF a estados 
(HUNTER e POWER) ou a municípios (NICOLAU e PEIXOTO) 
com os respectivos resultados eleitorais destas unidades geográficas. 
Soares  e  Terron (2008) e Terron e Soares (2010) exploraram os 
mesmos dados, confirmando os resultados sobre o impacto do BF, 
agora sob a ótica da análise espacial. Posteriormente, Zucco (2008), 
Shikida et al. (2009) e Marques et al. (2009)10. 

A segunda tese para explicar o deslocamento de parte do eleito-
rado diz respeito ao escândalo do mensalão ao qual o governo Lula es-
teve envolvido. Vários trabalhos tentaram avaliar de que forma estes 
escândalos eventualmente tenham influenciado os eleitores. Uma in-
terpretação importante, lançada por Singer (2009), sugere que os es-
cândalos tiveram impacto principalmente sobre o eleitorado de Lula 
de classe média. Estes teriam se afastado na eleição de 2006, sendo 
os escândalos responsáveis pelo recuo do apoio da classe média. Para 
explicar a dissociação entre lulismo e petismo, Singer mobiliza outro 
argumento (SINGER, 1999), sobre o caráter conservador do eleito-
rado na base da pirâmide social. As políticas de Lula não apelaram 
apenas materialmente à massa dos excluídos. O programa reformista 
do governo Lula atendeu o desejo da classe dos excluídos por estabi-
lidade e ordem. Segundo Singer, Lula conseguiu fidelizar um eleitora-
do que tradicionalmente havia servido de massa de manobra para os 
políticos clientelistas e conservadores. Além desta tese sobre as bases 
do lulismo, Singer sugere que o caminho iniciado pelo lulismo nas 
eleições de 2006 poderia marcar uma mudança que numa segunda 
etapa possivelmente seria acompanhada pelo PT. 

Os cientistas políticos produziram, portanto, três conjuntos de 
ideias importantes a respeito das eleições de 2006: Primeiro, os des-
locamentos nas bases eleitorais dos partidos PT e PSDB, incluindo a 

10  Incluímos aqui apenas os trabalhos mobilizando dados agregados por unidades geográficas. 
Outros tantos se dedicaram a analisar a questão do impacto do BF a partir de surveys, como Rennó 
et al. (2009) e Buhn (2011). 



81

migração do eleitorado miserável em direção de Lula, o afastamento 
da classe média, o deslocamento para as cidades pequenas e o forta-
lecimento da base no nordeste; segundo a dissociação entre o eleito-
rado do PT e de Lula e, terceiro, a ideia do caráter duradouro destas 
transformações que marcaria um realinhamento do eleitorado. 

Poucos trabalhos tentaram verificar se as tendências consta-
tadas a partir de 2006 se consolidariam nas eleições subsequentes. 
Limongi e Guarnieri (2014, 2015, 2018) analisaram, em trabalhos 
sucessivos, a base social dos principais partidos brasileiros desde 
as eleições presidenciais de 1989 a 2014, cruzando dados sobre a 
escolaridade dos eleitores no âmbito das seções eleitorais.  Os au-
tores usam a escolaridade como proxy para a estratificação social 
e relacionam a taxa média de escolaridade em cada seção eleitoral 
com a porcentagem de votos nas eleições presidenciais. Os gráficos 
produzidos não deixam dúvida sobre a eleição de virada de 2006 
para o PT. Nas eleições anteriores a distribuição de votos do PT 
era relativamente homogênea em municípios com diferentes perfis 
de escolaridade. A eleição de 2006 apresenta um perfil claramente 
diferente, com taxas de votação maiores nos municípios de menor 
escolaridade. Os autores não somente confirmaram as teses sobre 
o realinhamento eleitoral em 2006, mas também mostram que este 
realinhamento se manteve nas eleições de 2010 e 2014, confirman-
do, portanto, a tese do divisor de águas entre 2002 de 2006 e padrão 
estável de realinhamento do eleitorado desde então. 

Sistema partidário

Outro objeto de estudo que estimulou amplas agendas de pesqui-
sa foi o sistema partidário. Teoricamente, quando esse objeto de inves-
tigação foi concebido por aqui, a definição clássica de Sartori (1976 
(1982)) foi a base de vários trabalhos. Segundo Sartori, um sistema 
partidário é a interação entre os partidos que são as suas partes, resul-
tando na formação de uma estrutura de competição interpartidária. 
Para criarmos uma tipologia dos sistemas partidários deveríamos levar 
em consideração o número de partidos relevantes (incluindo aqueles 
com potencial de chantagem e de coalizão governamental) e o grau 
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de polarização ideológica, isto é, a amplitude do conflito ideológico 
entre os partidos.  Mas se essa premissa sistêmica estimulou a análise 
e comparação dos sistemas partidários num primeiro momento, após 
a queda do muro de Berlin, em 1989, a abordagem institucionalista pas-
sou a predominar nos estudos que buscaram construir tipologias dos 
sistemas partidários. Relativamente aos formatos do sistema partidá-
rio essa literatura tem enfatizado o impacto da estrutura institucional, 
especialmente, o sistema eleitoral proporcional (a fórmula eleitoral, 
a magnitude do distrito e o voto preferencial), a legislação eleitoral 
(trocas de legenda e coligações) e o federalismo. 

Ainda assim, a ótica sistêmica, da interação entre os partidos 
políticos, está presente em pelo menos duas áreas de estudos sobre 
o sistema político brasileiro. Primeiro, vários dos indicadores desen-
volvidos para avaliar a estrutura da competição política se referem 
ao conjunto dos partidos políticos e são intrinsicamente produto de 
sua interação. O indicador relacional por excelência se refere à frag-
mentação do sistema partidário, operacionalizado no número efetivo 
de partidos (NEP). Mesmo que Sartori tenha expressado seu des-
prezo pela abordagem numérica simplória, não há como negar que 
o NEP se refere ao sistema partidário como um todo. Uma outra 
questão importante que moveu muitas pesquisas no Brasil diz res-
peito à nacionalização do sistema partidário, um indicador intrinsica-
mente relacional. Os partidos são avaliados no seu conjunto quanto 
à homogeneidade de sua presença nacional. A sobrerrepresentação 
de um partido em uma região automaticamente desequilibra a pre-
sença nacional dos outros partidos.

Outro indicador igualmente importante nos estudos dos par-
tidos brasileiros se refere à volatilidade eleitoral. Novamente é uma 
categoria intrinsicamente relacional, calculada sobre o conjunto dos 
partidos. Os eleitores que um partido perde em parte resultam em 
votos para outra sigla. Por último, mencionamos os indicadores de 
competitividade, propostos para avaliar em que medida as disputas elei-
torais estão acirradas. Estes indicadores, nas suas várias operacio-
nalizações, novamente são baseados na relação de forças entre os 
principais competidores. Uma posição dominante de um partido na 
eleição significa reduzidas chances de sucesso para outras siglas. Por 
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outro lado, disputas apertadas são identificadas a partir da perfor-
mance similar dos primeiros dois ou mais colocados. Finalmente, o 
indicador mais debatido na ciência política, o da institucionalização, 
se refere também ao conjunto dos partidos e em grande parte é 
um composto de alguns destes indicadores. Tudo isto para concluir 
que a ótica sobre o sistema político continua presente nos trabalhos 
sobre os partidos políticos brasileiros, mesmo quando a raiz do con-
ceito nem sempre é lembrada nos respectivos trabalhos. 

Nas próximas secções, trataremos de alguns trabalhos importan-
tes sobre duas dimensões específicas do sistema partidário no Brasil. O 
debate sobre a nacionalização, com raízes mais antigas, trata da questão 
da presença dos partidos em todas as regiões e âmbitos federativos, ou 
da concentração em determinados redutos eleitorais. E, finalmente, o 
conceito da institucionalização, introduzido por Mainwaring, foca na 
questão da presença perene dos partidos no eleitorado. 

Nacionalização

Lima Jr. (1997b) e colaboradores, analisando oito subsistemas 
estaduais verificaram que, ao final de 1994, o sistema partidário já ha-
via se nacionalizado, configurando nos estados formatos diferentes 
resultantes não do marco-institucional legal, mas sim pelo impacto 
das distintas condições locais. Braga (2006) avaliou o grau de nacio-
nalização dos partidos levando em consideração três dimensões. A 
primeira consiste na verificação do aumento ou não da homogenei-
dade na distribuição do apoio eleitoral aos partidos nos 27 estados. 
A segunda focou na concentração eleitoral dos maiores partidos. 
E a terceira, voltou-se para examinar a coordenação e congruência 
eleitoral entre os diferentes níveis de disputa político-eleitoral. As 
evidências demonstraram que no período analisado estava ocorren-
do a nacionalização dos partidos políticos, ao mesmo tempo que os 
eleitores mostraram preferências congruentes nas eleições para os 
partidos políticos em diferentes âmbitos federativos. 

De acordo com o seu argumento, esse processo de nacionali-
zação partidária dependia mais da ação estratégica dos dirigentes 
partidários na composição de alianças e na coordenação das pre-
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ferências partidárias dos eleitores do que dos mecanismos institu-
cionais (legislação eleitoral, multipartidarismo e federalismo), que, 
em teoria, incentivariam a regionalização dos partidos e a dispersão 
do poder político no interior da Federação. As teorias mobilizadas 
nesses estudos foram a do federalismo e neoinstitucionalismo, as 
quais contribuíram para observação de tendências do nosso sistema 
partidário e seus processos de mudanças. A lacuna que ainda persis-
te foi justamente a ausência de comparações internacionais, o que 
poderia permitir a realização de generalizações sobre o processo de 
nacionalização do sistema partidário em sistemas federativos. 

Braga (2010) amplia essa temática ao incorporar em sua análise 
estudiosos que vêm tratando da dimensão da nacionalização como 
uma extensão da institucionalização do sistema partidário (ROSE; 
URWIN, 1970; ROSE; MACKIE, 1988; CARAMANI, 2004). Para 
esses estudos, a nacionalização do sistema partidário reflete um im-
portante componente da estruturação e estabilidade da dinâmica da 
competição eleitoral, o que, por sua vez, está vinculado à perma-
nência das organizações partidárias nas eleições nacionais. Em um 
caso de alta nacionalização e alta institucionalização, a competição 
eleitoral segue padrões mais ou menos similares entre as subuni-
dades da federação (no caso, os estados), e os atores partidários 
são praticamente os mesmos ao longo do tempo. No caso de bai-
xa nacionalização e baixa institucionalização, partidos bem votados 
em certas subunidades podem ser competidores menos relevantes 
em outras, ou podem nem fazer parte daquele subsistema estadual 
numa determinada eleição. 

Institucionalização

Um dos trabalhos mais influentes foi o de Mainwaring (1999) 
que tem como objetivo investigar as causas da dificuldade de paí-
ses da terceira onda de democratização  de construir partidos, bem 
como os efeitos de sua fragilidade, o que redundaria num sistema 
partidário de baixa institucionalização. Para realizar sua análise, ado-
ta três abordagens teóricas: a macroanálise comparada (focando 
nas estruturas de classes, Estados, regimes políticos e padrões de 
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desenvolvimento econômico e político de diferentes países e tem-
pos históricos); o institucionalismo histórico e a escolha racional. 
Contudo, sua definição de sistema partidário sofreu mais influência 
da concepção sartoriana. 

Para Mainwaring (1999, p. 54), “Um sistema é um conjunto 
de partes inter-relacionadas que interagem de modo padronizado, 
formando um todo complexo. Um sistema partidário, portanto, é 
o conjunto de partidos que interagem de maneira padronizada”. 
Essa noção está baseada em dois elementos fundamentais: normas 
e regularidades na competição interpartidária e a continuidade dos 
partidos relevantes.  Embora considere relevante levar em conta o 
número de partidos relevantes e a distância ideológica entre eles 
para classificar os sistemas partidários dessas democracias mais re-
centes, como sugere a tipologia sartoriana para as democracias se-
culares, salienta que é crucial incluir também uma outra dimensão, o 
nível de institucionalização. Mas seu conceito de institucionalização 
o distancia de Sartori e o aproxima de Huntington (1968, p. 12), 
para quem “institucionalização é o processo pelo qual organizações 
e processos adquirem importância e estabilidade”. Para Mainwaring 
(1999, p. 56) trata-se do processo pelo qual uma prática ou organi-
zação se estabelece e é amplamente reconhecida. Em suas palavras: 
“Um sistema partidário institucionalizado é então aquele em que os 
agentes desenvolvem expectativas e comportamentos com base na 
premissa de que as regras e os atores fundamentais da competição 
partidária continuarão prevalecendo em um futuro previsível. (...) A 
institucionalização não exclui a mudança, mas a limita”.  

Diversamente de autores que buscaram aferir esse processo de 
maneira linear e unidimensional, elabora um índice multidimensio-
nal da institucionalização, resultando num continuum. Para desenvol-
ver essa medida, envolve quatro dimensões da institucionalização 
do sistema partidário: a regularidade dos padrões de competição 
entre os partidos (medido pelo índice de volatilidade eleitoral); par-
tidos têm fortes raízes na sociedade (voto partidário medido por 
pesquisas de opinião e resultados eleitorais); atores políticos con-
ferem legitimidade aos partidos (pesquisa de opinião) e as organi-
zações partidárias são autônomas em relação aos seus líderes. O 
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sistema partidário brasileiro, segundo os trabalhos de Mainwaring e 
Scully (1995, 1997) e Mainwaring (1999) foi diagnosticado como um 
sistema incipiente e fluido. Um dos problemas desse conceito diz 
respeito à unidade de análise. Como é perceptível, apenas a primeira 
dimensão diz respeito ao sistema partidário. As demais são atributos 
dos partidos. Além disso, nessa definição, as preferências eleitorais 
são as variáveis principais mobilizadas para explicar o grau de insti-
tucionalização do sistema partidário. 

Já Braga (2010) vai buscar em  Mair (1997) novos referenciais 
teóricos para definir sistema partidário e avaliar seu grau de institu-
cionalização. Para Mair, as estruturas de competição podem ser vis-
tas como sendo fechadas (e previsíveis) ou abertas (imprevisíveis), 
às quais dependeriam dos seguintes aspectos: 1. dos padrões de al-
ternância no governo, 2. do grau de inovação ou persistência nos 
processos de formação do governo, e 3. da gama de partidos que 
obtêm acesso ao governo. A combinação desses aspectos origina-
rá, de um lado, uma estrutura de competição partidária que poderá 
ser relativamente fechada e, dessa forma, altamente previsível, com 
pouca ou nenhuma mudança na gama de alternativas de governo 
ou no padrão de alternância, e com probabilidade alta de os novos 
partidos não chegarem ao governo. De outro lado, a estrutura de 
competição pode ser relativamente aberta e, dessa forma, bastante 
imprevisível, com diferentes padrões de alternância, com frequentes 
mudanças na composição das alternativas de governo, e com grande 
probabilidade de os partidos terem acesso ao governo. 

O desenvolvimento de uma estrutura de competição fechada, 
por sua vez, seria explicado, necessariamente, pelas estratégias dos 
partidos estabelecidos e pela sua relutância em não querer experi-
mentar fórmulas eleitorais inovadoras e em admitir novos partidos 
no governo. Isto é, a manutenção de padrões fechados de compe-
tição constituiria estratégia de alguns partidos para preservarem-se 
a si mesmos. Entretanto, como afirma Mair (1997), há um limite na 
capacidade e disposição dos partidos estabelecidos para manterem 
esse padrão de estrutura partidária. A noção de estrutura de compe-
tição fechada ou aberta foi também importante porque permitiu sair 
da ideia convencional de que a mudança dos sistemas partidários 
seria largamente, se não exclusivamente, uma função da mudança 
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eleitoral.  Seguindo essas premissas, Braga (2010) avalia o grau de 
institucionalização do sistema partidário a partir de duas dimensões: 
1) O quanto a estrutura de competição é fechada ou aberta à inclu-
são de novos atores partidários; e 2) Qual é o relacionamento dessa 
estrutura com o processo de formação de governo. Braga (2010) 
conclui que o sistema partidário brasileiro caminhava para uma es-
trutura de competição mais fechada até 2008, o que, em parte, era 
explicada pelas estratégias políticas das elites partidárias tanto em 
relação ao eleitorado quanto no que diz respeito às alterações nos 
dispositivos que regulam a alternância no poder. Neste último as-
pecto, chamou a atenção para um elemento crucial neste sentido, 
que foi a instituição da reeleição a partir do pleito de 1994. 

Braga (2010) e Braga, Ribeiro e Amaral  (2016) verificaram que 
mesmo avaliando o grau de institucionalização do sistema partidário 
pela volatilidade eleitoral e ideológica, era possível identificar uma 
dinâmica gradativa de institucionalização do sistema de partidos no 
Brasil. Ainda observaram que a volatilidade eleitoral já teria alcança-
do patamares muito próximos de países de democracias seculares, 
como os europeus, e estaria abaixo dos encontrados nos contex-
tos latino-americanos e pós-soviéticos. Isso significou que mesmo a 
avaliação do grau de regularidade dos padrões de competição pelo 
indicador tradicionalmente usado pela literatura mais crítica à via-
bilidade do sistema de partidos mostrava uma evolução linear em 
direção à maior estabilidade sistêmica.

Em outra direção, Zucco (2010) infere empiricamente a evolu-
ção dos níveis de institucionalização do sistema partidário e a relação 
dessa dimensão com os desempenhos democráticos e para isso parte 
de diversos indicadores. Seu argumento é o de que o Brasil é um 
caso de estabilidade não institucionalizada cujos partidos executam 
algumas das funções idealmente esperadas. Em outras palavras, a ex-
periência brasileira teria conformado um sistema partidário que teria 
chances de se tornar estável, mesmo que os partidos não tenham 
raízes profundas na sociedade e, consequentemente, não tenha con-
seguido institucionalizar seu sistema partidário.  Conclui que, embo-
ra, por um lado, seja perfeitamente possível alcançar a estabilidade 
política sem a institucionalização do sistema partidário, por outro 
lado não poderia haver representação em um sentido forte no Brasil. 
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Balanço

As análises da ciência política sobre o sistema de representação 
política e os partidos no Brasil aprofundaram o conhecimento acu-
mulado em algumas áreas e abriram novas frentes de pesquisa em 
outras. A área de estudos sobre as organizações partidárias ganhou 
densidade com vários trabalhos sobre as bases organizacionais dos 
partidos nos municípios. Estas serviram de indicador tanto para ava-
liar a penetração nacional dos partidos, como também para a análise 
de diferentes padrões de organização interna. Recentemente, os tra-
balhos sobre a filiação partidária abriram nova frente de investiga-
ções que faz parte dos temas clássicos da análise das organizações 
partidárias. Cabe mencionar que a questão do financiamento das 
organizações partidárias ainda constitui uma lacuna grande dos es-
tudos sobre as organizações partidárias. Enquanto o volume de tra-
balhos sobre o financiamento do processo eleitoral cresceu bastante 
no período observado (mas não faz parte desta revisão), a questão 
dos recursos privados e públicos para custeio das organizações par-
tidárias ainda recebeu pouca atenção pela pesquisa. É de se esperar 
que a disponibilidade de dados detalhados sobre a vida financeira 
dos partidos, a partir da prestação de contas eletrônica exigida pelo 
TSE a partir de 2018, resulte em pesquisas mais densas nesta área.  

Em relação ao vínculo entre partidos e eleitorado, notamos a 
continuidade das pesquisas sobre a identificação partidária. A ten-
dência para a avaliação do partidarismo ao longo do tempo enriquece 
o nosso conhecimento, ao mesmo tempo que a redução das análises 
à investigação apenas do petismo e do antipetismo tem um custo em 
termos de comparativos. Um dos maiores desafios ainda a ser enfren-
tado pelas pesquisas sobre a identificação partidária é a inversão da 
perspectiva, para entender a formação de sentimentos partidários no 
Brasil. Por outro lado, nota-se que as eleições de 2006 ressuscitaram 
a ideia do alinhamento entre o sistema partidário e a estratificação so-
cial no Brasil. Várias pesquisas sugerem que houve de fato um reali-
nhamento do eleitorado nas eleições presidenciais, principalmente 
para o PT, tanto em termos de estratificação social como também 
da distribuição geográfica do voto. Finalmente, as elites partidárias 
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aumentaram a sua capacidade de coordenação eleitoral, usando as 
eleições majoritárias como eixo norteador para a formação de gran-
des blocos políticos em torno dos quais se organizam as disputas 
políticas em um contexto de hiperfragmentação partidária. 

Em relação à avaliação do sistema partidário, com base na análi-
se das interrelações entre os partidos, o tema da nacionalização dos 
partidos continua atual, uma vez que observamos até o momento 
atual o surgimento de novas signas partidárias que, em função de in-
centivos institucionais, se expandem nacionalmente. O conceito da 
institucionalização do sistema partidário, cunhado por Mainwaring, 
teve bastante influência no Brasil e norteou vários trabalhos que 
avaliam a perenidade da presença dos partidos nas disputas eleito-
rais ao longo do tempo. Poucos trabalhos se dedicaram a analisar a 
aplicabilidade do termo ao caso brasileiro. Finalmente, ressaltamos 
que a comparação internacional é esporádica e pouco frequente, o 
que nos impede de generalizar o conhecimento que estamos produ-
zindo na Ciência Política nacional. 
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